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Resultaten enquete 
De respons op de enquête in het najaar 2018 was heel groot. Ruim 50% van de leden hebben de 
enquête ingevuld. Bedankt voor de vele input die door u gegeven is. Het bestuur zal zich beraden over 
wat we gaan doen met de suggesties. 
Een van de aangegeven ideeën is direct omgezet in een activiteit: een lezing, die gehouden wordt in 
maart 2019. Een uitnodiging hiervoor volgt nog. 
Daarnaast heeft het bestuur een tijdlijn uitgezet om met de resultaten tot een eindconclusie te komen. 
Deze conclusie bestaat uit activiteiten in de vorm van excursies, lezingen, mogelijk ontmoetingen met 
studenten en HU medewerkers, enzovoort. Degenen die hebben aangegeven om hieraan een bijdrage 
te willen leveren worden binnenkort benaderd. De activiteiten worden uitgezet in een jaarkalender 
zodat het voor een ieder overzichtelijk is wanneer welke activiteit is en men deelname aan een 
activiteit tijdig kan plannen. Vooralsnog wil het bestuur in april hierover publiceren via de Nieuwsbrief 
en op de website. 
 
 
Lezingen van leden door leden 
In de Nieuwsbrief van juni/juli 2018 werden leden opgeroepen om interessante zaken met andere 
leden te delen met bijvoorbeeld lezingen of presentaties. 
In het kader hiervan zullen Ad van Dooren en Fred Hermsen op donderdag 21 maart een lezing 
houden   
 
Vanaf 13.30 inloop 
Lezing Ad van Dooren: Rationeel en intuïtief gedrag 
Korte thee/ koffiepauze 
Lezing Fred Hermsen: reisverslag fietstocht naar Santiago de Compostella.  
Daarna borrel en hapjes. 
 
In de nieuwsbrief van februari zullen meer details bekend gemaakt worden zoals aanmeldingsformulier 
en locatie. 
 

 



Bijeenkomst met Jan Bogerd, voorzitter CvB  
Op woensdag 15 mei 2019 zal Jan Bogerd ons weer bijpraten over zaken die spelen bij de HU.  
De middag zal dit keer in het teken staan van inclusie en diversiteit. 
Meer informatie en een link naar een digitaal aanmeldingsformulier kunt u in een volgende nieuwsbrief 
tegemoetzien. 
 
Filmcafé in het Louis Hartlooper Complex 
Op 4 april aanstaande organiseert de Werkgroep Gezondheid weer een voor alle leden van de VOG 
toegankelijk Filmcafé. Evenals de vorige keren zal Constant Hoogenbosch in de Kabinettzaal van het 
Louis Hartloopercomplex ons aan de hand van veel beeldmateriaal vertellen over een nog nader te 
bepalen thema. Meer informatie en aanmelden voor deze activiteit kan binnenkort via de 
agendapagina op onze website. 
 
Oproep 
Onze vereniging maakt gebruik van voorzieningen van de HU zoals SharePoint-site en de website 
oudgoud.hu.nl. 
 
Om de continuïteit van deze voorzieningen te waarborgen en de inhoud van de website actueel te 
houden roepen we mensen op om hierin mee te helpen. 
Heeft u interesse om dit samen met enkele andere leden te doen, of wilt u hier meer over weten, stuur 
dan een mailtje naar oudgoud@hu.nl.  
 
Het HU-Instellingsplan 2030 
De HU is druk doende met het opstellen van een nieuw Instellingsplan 2030. In de afgelopen 
maanden zijn vele partijen betrokken bij de visievorming. Via deze link kunt u een indruk krijgen van 
de deelname van studenten aan deze discussie. 
 
Johan Toonstra van Huidtherapie is Docent van het Jaar 2019 
Tijdens het Onderwijsfestival HUnext19 werd de finale gehouden voor de verkiezing van docent van 
het jaar. 
De 6 finalisten gaven elk een 10 minuten durend mini college voor een enthousiast publiek. 
De publieksprijs ging naar Paula Timmermans van Sociaal Juridische Diestverlening. 
 
De jury riep Johan Toornstra uit tot Docent van het Jaar. 
 
Johan is uitgenodigd om tijdens onze Algemene Ledenvergadering in november een lezing te houden. 

mailto:oudgoud@hu.nl
https://www.huontwikkelt.nl/hu-ontwikkelt-in-beeld-studenten-over-het-onderwijs-van-de-toekomst/
https://trajectum.hu.nl/dit-zijn-de-finalisten-van-de-verkiezing-docent-van-het-jaar/
https://trajectum.hu.nl/johan-toonstra-van-huidtherapie-is-docent-van-het-jaar-2019/


 
 
 
Ontwikkelingen HU 2018  
De hogeschool heeft een korte impressie gemaakt over haar ontwikkelingen in 2018. Zie hiervoor het 
filmpje via deze link 
 
Contributie 2019 
In de afgelopen week heeft u per mail een verzoek ontvangen om de contributie voor 2019 over te 
maken naar de rekening van Oud Goud. 
In het mailbericht staan het juiste rekeningnummer, het bedrag en uw lidmaatschapsnummer. 
Wilt u dit lidmaatschapsnummer bij uw betaling vermelden? 
Let op! Tijdens de betaling stelt de ING-bank voor om de naam “Vereniging van Oud-medewerkers 
van de HU” te gebruiken. Dit is de officiële naam van onze vereniging. 
 
Agenda 

• Donderdag 31 januari 2019, 14:30 - 17:30 uur. Openbare les Dr. Elwin Savelsbergh. 
Padualaan 101 Utrecht Uithof. 

• Donderdag 21 maart 2019, 13:30 uur Lezingen Ad van Dooren en Fred Hermsen 
• Donderdag 4 april 2019, Filmcafé in het Louis Hartlooper Complex. Aanmelden binnenkort via 

de website van Oud Goud, nadere info volgt. 
• Woensdag 15 mei 2019, 14:00 - 17:00 uur. Bijeenkomst met Jan Bogerd, voorzitter van het 

CvB van de HU. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Inclusie en Diversiteit. 
• Vrijdag 8 november 2019, 13:30 uur. Algemene Ledenvergadering. 
 

 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
 
   
 

 

 
   

 

https://m.youtube.com/watch?v=OuBipNak9kE
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
http://www.oudgoud.hu.nl/

